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ABSTRAKSI 

 
One kind of managerial decision that affect organization’s viability is capital 
investment decision. This decision needs long-term commitment from organization 
resources. Traditionally, managers choose capital investment project which give the 
highest expected financial return. This research will be conducted for two purposes. 
First, to test the effect of negative emotions (as one kind of non-financial factors) in 
capital investment decisions, and second, to test the effect of group decision in 
controlling the negative emotions’ effect. A 2x2 mixed-subjects experimental design will 
be conducted to test Faculty of Economics’ undergraduate students in randomly 
assignment. Analyzed data using non-parametric statistical tests supported both 
hypotheses. This result consistent with prior research that suggests decision makers 
should consider both financial data and affect reactions when evaluating investment 
alternatives. Furthermore, management should also consider the effectiveness of group 
decisions. 
  
Keywords: Capital investment, Negative emotion, Group decision. 
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PENDAHULUAN 

Pengambilan keputusan tentang investasi modal merupakan salah satu aktivitas 

penting yang mempengaruhi viability perusahaan (Swain dan Haka, 2000). Oleh 

karenanya, sejumlah besar waktu dan sumber daya dicurahkan oleh perusahaan untuk 

mengorganisir dan mengendalikan aktivitas yang banyak melibatkan berbagai level 

individu dalam perusahaan ini. Sebagai bahan pertimbangan, biasanya perusahaan juga 

menyediakan panduan dan prosedur pengendalian untuk menilai alternatif investasi 

modal yang ada. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah dipilihnya alternatif investasi 

yang memberikan reasonable return (Hansen dan Mowen, 2003).  

Secara tradisional, pemilihan alternatif investasi modal dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai keuangan ekspektasian, yaitu pengambil keputusan 

menganalisis berbagai alternatif dan memilih alternatif yang memiliki net present value 

positif yang terbesar. Penggunaan net present value saja sebagai penentu pilihan 

investasi modal memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor 

nonkeuangan yang mungkin timbul dalam proses penilaian alternatif investasi yang ada. 

Salah satu informasi nonkeuangan yang perlu dipertimbangkan, dan menjadi fokus 

penelitian ini, adalah emosi para pengambil keputusan.  

Emosi adalah jenis affect yang seringkali muncul dalam hubungan interpersonal. 

Menurut Richard S. Lazarus dalam Kreitner dan Kinicki (2000), emosi adalah “a 

complex, patterned, organismic reactions to how we think we are doing in our lifelong 

efforts to survive and flourish and to achieve what we wish for ourselves”. Emosi 

merupakan campuran reaksi afektif yang kompleks terhadap suatu target tertentu, yang 

tidak hanya sekedar perasaan baik atau buruk. Emosi ini diduga juga sering muncul 

dalam proses pemilihan alternatif investasi modal (Kida et al., 2001). 

Dalam penelitian sebelumnya, Kida et al. (2001) menemukan bahwa  para 

pengambil keputusan, dalam menilai alternatif investasi modal, mempertimbangkan 

faktor keuangan dan nonkeuangan. Faktor nonkeuangan berupa emosi negatif 

(kemarahan, frustasi dan kekecewaan) yang muncul dari hubungan interpersonal antara 

penilai dan pihak yang dinilai akan membawa kecenderungan penolakan penilai untuk 

bekerja sama dengan pihak yang dinilai, meskipun alternatif investasi modal tersebut 

mempunyai prospek keuntungan yang lebih besar dibandingkan alternatif investasi 
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modal lainnya. Hasil eksperimen Moreno et al. (2002) memperkuat temuan Kida et al. 

(2001) tetapi dalam konteks emosi positif dan negatif. 

Dalam penelitian ini diduga emosi negatif yang timbul dari hubungan 

interpersonal akan mempengaruhi keputusan investasi modal, yaitu pengambil 

keputusan akan cenderung menghindari alternatif investasi yang menimbulkan emosi 

negatifnya. Selain itu diduga emosi negatif ini dapat dikendalikan dengan membuat 

keputusan alternatif investasi secara berkelompok, baik dari jenis kelamin yang sama 

ataupun berbeda.  

Penelitian eksperimen ini, yang diadopsi dari instrumen Kida et al. (2001), 

penting dilakukan untuk beberapa tujuan. Pertama, ingin membuktikan pengaruh 

informasi nonkeuangan (berupa emosi negatif) dalam pengambilan keputusan investasi 

modal. Kedua, mengeksplorasi efektivitas kelompok dalam mengurangi pengaruh emosi 

negatif yang dapat mengurangi obyektivitas pengambilan keputusan. Ketiga, menambah 

daftar temuan empiris tentang pentingnya mempertimbangkan aspek keuangan dan 

nonkeuangan dalam pengambilan keputusan manajemen. 

Bagian selanjutnya akan menjelaskan tentang tinjauan literatur dan 

pengembangan hipotesis. Bagian ketiga dan keempat akan mendeskripsikan metode 

eksperimen dan hasil penelitian. Bagian akhir akan mendiskusikan implikasi dan 

keterbatasan penelitian. 

 

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Keputusan Investasi Modal 

Keputusan investasi modal, yang merupakan salah satu faktor penentu 

kesuksesan jangka panjang dari kebanyakan organisasi, terkait dengan proses 

perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pembiayaan, dan penggunaan 

sejumlah kriteria untuk memilih aset jangka panjang (Hansen dan Mowen, 2003). 

Keputusan yang dibuat dengan buruk dapat sangat merugikan organisasi. Oleh 

karenanya perlu diperhitungkan secara matang dampak keputusan investasi modal ini 

bagi kelangsungan profitabilitas jangka panjang.  

Salah satu tugas manajer dalam keputusan investasi modal yaitu mengetahui 

apakah investasi modal yang akan dipilih akan menghasilkan  reasonable expected 
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return, yaitu pengembalian yang minimal mampu menutup opportunity cost of  fund 

yang diinvestasikan. Secara tradisional, cara yang dapat dilakukan adalah 

mengestimasikan jumlah dan waktu aliran kas, menilai risiko investasi, dan 

mempertimbangkan dampak proyek investasi pada laba perusahaan. Salah satu bentuk 

estimasi reasonable expected return ini adalah net present value.  

Net present value adalah perbedaan nilai present value dari aliran kas masuk dan 

kas keluar (Hansen dan Mowen, 2003). Nilai NPV yang positif berarti proyek investasi 

modal yang dipilih akan meningkatkan kemakmuran  perusahaan (atau meningkatkan 

value of the firm). Hal ini berarti alternatif investasi modal ini harus dipilih karena: (1) 

nilai investasi awal tertutupi, (2) rate of return yang diinginkan tercapai, dan (3) 

terdapat penerimaan kelebihan nilai (1) dan (2) bagi perusahaan.  Sebaliknya, nilai NPV 

yang kurang dari nol harus ditolak karena penerimaan akan lebih kecil dari rate of 

return yang diinginkan (Hansen dan Mowen, 2003). 

 

Pengaruh Emosi pada Keputusan Investasi Modal 

Secara tradisional, pemilihan alternatif investasi modal dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai keuangan ekspektasian, yaitu pengambil keputusan 

menganalisis berbagai alternatif dan memilih alternatif yang memiliki net present value 

positif yang terbesar. Penggunaan net present value saja sebagai penentu pilihan 

investasi modal memiliki kelemahan karena tidak mempertimbangkan faktor-faktor 

nonkeuangan yang mungkin timbul dalam proses penilaian alternatif investasi yang ada. 

Salah satu informasi nonkeuangan yang perlu dipertimbangkan, dan menjadi fokus 

penelitian ini, adalah emosi para pengambil keputusan.  

Pengaruh emosi perlu dipertimbangkan karena keputusan investasi modal 

seringkali melibatkan lebih dari satu individu dalam organisasi. Individu-individu yang 

mempunyai berbagai pengetahuan, keahlian, dan pengalaman berbeda ini dapat terlibat 

disepanjang proses investasi modal, mulai perencanaan, pengawasan sampai 

pengkoordinasian rencana investasi modal. Hasil akhir dari hubungan interpersonal 

yang terjalin dalam cross-functional team ini adalah dapat mencapai efektivitas dalam 

alternatif investasi modal yang dipilih.  
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Emosi adalah salah satu jenis affect yang seringkali muncul dalam hubungan 

interpersonal. Menurut Richard S. Lazarus dalam Kreitner dan Kinicki (2000), emosi 

adalah “a complex, patterned, organismic reactions to how we think we are doing in our 

lifelong efforts to survive and flourish and to achieve what we wish for ourselves”. 

Emosi merupakan campuran reaksi afektif yang kompleks terhadap suatu target tertentu, 

yang tidak hanya sekedar perasaan baik atau buruk. Emosi ini diduga juga sering 

muncul dalam proses pemilihan alternatif investasi modal (Kida et al., 2001).  

Dalam penelitian sebelumnya, Kida et al. (2001) menemukan bahwa  para 

pengambil keputusan, dalam menilai alternatif investasi modal, mempertimbangkan 

faktor keuangan dan nonkeuangan. Faktor nonkeuangan berupa emosi negatif 

(kemarahan, frustasi dan kekecewaan) yang muncul dari hubungan interpersonal antara 

penilai dan pihak yang dinilai akan membawa kecenderungan penolakan penilai untuk 

bekerja sama dengan pihak yang dinilai, meskipun alternatif investasi modal tersebut 

mempunyai prospek keuntungan yang lebih besar dibandingkan alternatif investasi 

modal lainnya. Hasil eksperimen Moreno et al. (2002) memperkuat temuan Kida et al. 

(2001) tetapi dalam konteks emosi positif dan negatif. 

Selain Kida et al. (2001) dan Moreno et al. (2002), Staw (1991) 

mendeskripsikan hasil beberapa penelitian terdahulu yang juga menemukan adanya 

pengaruh emosi individu dalam lingkungan kerja seperti Hezberg et al. (1957) dan 

Rafaeli dan Sutton (1987). Hezberg et al. (1957) misalnya, membangun teori two-factor 

untuk menjelaskan timbulnya kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja 

misalnya, dapat timbul karena kondisi lingkungan, hubungan interpersonal, pengawasan 

dan kebijakan perusahaan. Ketidakpuasan ini cenderung mengurangi kinerja karyawan. 

Sedangkan Rafaeli dan Sutton (1987) membangun rerangka konseptual yang terdiri dari 

sumber ekpektasi peran, ekspresi emosi dan keluarannya. Emosi, yang terletak pada 

suatu garis kontinum mulai positif sampai negatif, timbul karena dua faktor yaitu 

konteks organisasi dan transaksi emosional dan akan menghasilkan keluaran baik yang 

berdampak pada organisasi maupun individu sendiri. 

Dalam penelitian ini diduga emosi juga akan mempengaruhi keputusan investasi 

modal pada suatu organisasi. Fokus penelitian adalah pada emosi negatif seperti 

kemarahan, frustasi dan kekecewaan. Emosi negatif ini perlu mendapat perhatian besar 
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karena kegagalan dalam pengelolaan emosi negatif ini berpotensi membawa kerusakan 

yang besar (Kreitner dan Kinicki, 2000). Dalam konteks hubungan interpersonal, emosi 

negatif ini diduga dapat timbul apabila seseorang harus bekerja sama dengan orang yang 

tidak dapat diandalkan atau merugikan dirinya. Diduga, para pengambil keputusan akan 

cenderung menghindari alternatif investasi modal yang menimbulkan emosi negatifnya 

meskipun alternatif investasi tersebut akan memberikan keuntungan finansial yang lebih 

besar.  Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis alternatif pertama yang diajukan: 

H1: Emosi negatif akan cenderung menyebabkan pengambil keputusan menolak 

alternatif investasi modal yang secara finansial memberikan expected return 

yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. 

 

Pengaruh Kelompok dalam Pengambilan Keputusan 

Beberapa penelitian menunjukkan efektivitas pengambilan keputusan secara 

berkelompok atau dalam tim yang terdiri dari dua orang atau lebih (Cohen dan Bailey, 

1997, Gruenfeld et al., 1996 dalam Chalos dan Poon, 2000; Hughes et al., 2005). 

Kreitner dan Kinicki (2000) memberikan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari 

group-aided decision making, yaitu: (1) mampu memberikan lebih banyak informasi 

dan pengalaman untuk mengatasi masalah yang ada (greater pool of knowledge); (2) 

mampu melihat situasi keputusan dari berbagai sudut pandang yang berbeda (different 

perspectives); (3) mampu memahami rasionalisasi dibalik keputusan akhir yang akan 

diambil (greater comprehension); (4) meningkatkan penerimaan keputusan atau 

pemecahan masalah sebagai keputusan bersama (increased acceptance); dan (5) melatih 

pengambil keputusan yang kurang berpengalaman dengan melibatkan mereka secara 

aktif dalam proses pengambilan keputusan (training ground).  

Pengambilan keputusan secara berkelompok diduga akan mampu 

mengendalikan (mengurangi) dampak emosi negatif, yaitu menghindarkan pengambilan 

keputusan secara tidak rasional. Rasionalisasi tercapai melalui pendapat anggota 

kelompok dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga subyektivitas pendapat 

anggota lain dapat diminimalisir. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis 

alternatif kedua yang diajukan: 
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H2: Pengambilan keputusan secara berkelompok cenderung mengurangi pengaruh 

emosi negatif dalam pemilihan alternatif investasi modal. 

 

METODE PENELITIAN 

Pemilihan Sampel 

Sampel adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya 

yang telah mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan atau Panganggaran atau 

Akuntansi Manajemen. Dengan lulus salah satu mata kuliah tersebut diharapkan 

mahasiswa telah memahami cara menilai berbagai alternatif investasi modal dengan 

menggunakan perhitungan net present value. Penggunaan sampel mahasiswa telah 

dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di bidang akuntansi antara lain Chang at 

al. (2002), Cheng et al. (2003), Dearman dan Shields (2005) serta Dilla dan Steinbart 

(2005). Penggunaan sampel mahasiswa, yang berperan sebagai manajer, dipandang 

tepat untuk dua alasan utama (Cheng et al., 2003). Pertama, semua subyek yang telah 

lulus mata kuliah tertentu telah familiar dengan pendekatan tradisional untuk suatu 

pengambilan keputusan rasional, dalam kasus penelitian sekarang yaitu pertimbangan 

net present value untuk memilih alternatif investasi modal. Kedua, berbagai literatur di 

bidang akuntansi dan manajemen menjustifikasi kesesuaian mahasiswa sebagai 

surrogates dalam penelitian tentang pengambilan keputusan dan judgment.   

Meskipun sampel merupakan convenience sample, akan tetapi penugasan 

dilakukan secara random (randomly assignment). Jumlah subyek untuk tiap kelompok 

adalah minimal 15 orang (Christensen,1988). Partisipasi subyek bersifat sukarela.  

 

Desain Eksperimen 

Eksperimen yang akan dilakukan adalah 2x2 mixed-subjects design. Between-

subject factor adalah kasus dengan dan tanpa emotional trigger events (ada 2 skenario 

dengan emotional trigger events) sedangkan within-subjects factor adalah cara 

pengambilan keputusan secara individu atau berkelompok (2 orang per kelompok). 

Secara keseluruhan ada 6 sel dalam eksperimen ini (Tabel 1). 

 
Tabel 1 
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Prosedur & Skenario Eksperimen 

Pengambilan data dari tiap subyek akan dilakukan dalam kelas yang akan 

diawasi oleh minimal seorang eksperimenter. Cooper dan Schindler (2003) 

menyebutkan bahwa beberapa eksperimenter berperan untuk mengendalikan lingkungan 

eksperimen dari ancaman pada validitas internal eksperimen. Apabila studi eksperimen 

hanya dilakukan pada oleh peneliti saja dalam penelitian ini yaitu seorang peneliti) 

maka dikuatirkan akan muncul demand effect, yaitu keinginan peneliti agar subyek 

bertindak dan merespon sesuai yang diinginkan peneliti baik melalui cara peneliti 

menyapa subyek yang masuk dalam laboratorium, pemberian instruksi maupun setting 

lobaratorium (Christensen, 1988). 

Subyek akan berperan sebagai manajer yang diminta untuk mempertimbangkan 

2 alternatif investasi yang masing-masing meminta manajer untuk bekerja sama dengan 

manajer divisi lain dari perusahaan yang sama. Pada kasus 1, salah satu manajer yang 

akan diajak kerjasama menunjukkan nilai ekspektasian proyek investasi modal yang 

lebih besar akan tetapi ia adalah seorang yang tak terorganisir, sering mengeluh tentang 

isu yang tak relevan, dan sering terlambat rapat. Pada kasus 2, proyek manajer yang 

menunjukkan nilai ekspektasian lebih tinggi ini adalah seorang yang menunjukkan 

informasi menyesatkan mengenai potensi profitabilitas proyek. Pada kasus tanpa 

emotional trigger events, subyek hanya mendapat informasi keuangan tentang 2 

alternatif investasi modal. 

Tiap subyek akan mendapat informasi pendahuluan dan keuangan. Setelah 

membaca keseluruhan kasus (dengan penugasan secara random), subyek diminta untuk 

memilih alternatif investasi secara individu kemudian berkelompok (2 orang per 

kelompok) dan mengisi pertanyaan penutup (informasi demografis dan memory test).  

 

Pengukuran dan Pengolahan Data 

Variabel dependen yang diukur adalah pilihan investasi subyek baik secara 

individu maupun berkelompok. Data untuk pengujian hipotesis pertama akan dianalisis 

dengan Chi-square test dan Kruskal-Wallis test, sdangkan data untuk pengujian 

hipotesis kedua akan dianalisis dengan McNemar test(Santoso, 2001). Informasi 

demografis akan digunakan untuk mendeskripsikan sampel dalam eksperimen ini 
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sedangkan hasil memory test akan digunakan sebagai manipulation checks yang 

bertujuan mengetahui keseriusan subyek dalam mengikuti eksperimen ini. 

 

HASIL PENELITIAN 

Manipulation Checks 

Dalam eksperimen ini dilakukan 2 jenis manipulation checks. Cek manipulasi 

pertama bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kondisi tanpa 

dan dengan affect trigger. Ada dua pernyataan terkait reaksi emosional negatif yang 

ditanyakan pada subyek terhadap pihak yang akan diajak bekerjasama, yaitu apakah 

subyek: (a) marah dan (b) kecewa pada manajer Mark Anderson yang tidak dapat diajak 

bekerjasama, tidak terorganisir, menyombongkan diri dan meremehkan subyek. 

Jawaban diminta dalam 7-poin skala Likert (mulai sangat tidak setuju sampai sangat 

setuju). Tabel 2 menunjukkan hasil emotional manipulation checks. 

 
Tabel 2 

 

Mean (deviasi standar) jawaban kelompok tanpa emotional trigger berturut-turut 

yaitu 2,26(1,35) dan 2,56(1,45), sedangkan mean (deviasi standar) jawaban kelompok 

dengan emotional trigger berturut-turut yaitu 4,40(1,84) dan 4,90(2,18). Terdapat 

perbedaan mean yang signifikan untuk kedua kondisi emotional dengan p<0,000 (nilai 

t-statistic berturut-turut 10,836 dan 10,857). Secara keseluruhan, hasil cek manipulasi 

menunjukkan subyek menganggap manipulasi seperti yang diinginkan instrumen riset. 

Pengujian emotional manipulation checks juga dilakukan secara terpisah untuk 

masing-masing skenario. Kasus pertama tanpa dan dengan emotional trigger events  

diikuti oleh 144 subyek sedangkan kasus kedua diikuti oleh 150 subyek.  Tabel 3 dan 4 

menunjukkan hasil emotional manipulation checks untuk tiap kasus.  

 
Tabel 3 

 

 
Tabel 4  

Pada kasus pertama, terdapat perbedaan mean yang signifikan untuk kedua 

kondisi emotional dengan p<0,000 (nilai t-statistic berturut-turut 9,003 dan 7,005). Pada 
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kasus kedua, juga terdapat perbedaan mean yang signifikan untuk kedua kondisi 

emotional dengan p<0,000 (nilai t-statistic berturut-turut 6,552 dan 8,425). Hasil cek 

manipulasi untuk tiap kasus ini juga menunjukkan subyek menganggap manipulasi 

seperti yang diinginkan pada instrumen riset.  

Hasil memory test akan digunakan sebagai manipulation checks kedua, yang 

bertujuan mengetahui keseriusan subyek dalam mengikuti eksperimen ini. Ada 4 

pertanyaan untuk setiap kasus dengan emotional trigger events. Pada kasus yang 

pertama setiap subyek diminta untuk menjawab pertanyaan apakah subyek: (a) menjual 

komponen-komponen divisinya pada divisi lain, (b) bekerja dengan tim pengembangan 

produk, (c) mengevaluasi proposalnya, dan (d) sebelumnya pernah melakukan proyek 

bersama divisi Mark and Steve? Pada kasus yang kedua setiap subyek diminta untuk 

menjawab pertanyaan apakah subyek: (a) menghubungi pemasok luar lain untuk 

estimasi harga, (b) sebelumnya pernah membeli beberapa komponen dari divisi lain di 

Universal, (c) divisinya memproduksi peralatan kantor, dan (d) sedang 

mempertimbangkan sebuah produk baru? 

Jumlah sampel (untuk setiap kasus dengan emotional trigger events) yang dapat 

diolah adalah 120 orang. Hasil cek manipulasi menunjukkan subyek mengingat 

sebagian besar informasi yang diberikan dalam kasus dengan emotional trigger events. 

  

Karakteristik Demografi Sampel 

Dua ratus sembilan puluh empat mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi dan Manajemen berpartisipasi dalam eksperimen ini. Hampir seluruh subyek 

telah mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan dan Akuntansi Manajemen, yang 

diharapkan mahasiswa telah memahami cara menilai berbagai alternatif investasi modal 

dengan menggunakan perhitungan net present value. Penggunaan sampel mahasiswa 

telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di bidang akuntansi antara lain 

Chang at al. (2002), Cheng et al. (2003), serta Dilla dan Steinbart (2005).  

Data diperoleh dari beberapa pertemuan kuliah dengan seijin dosen pengajar. 

Dosen pengajar bertindak sebagai eksperimenter yang berperan untuk meminimalkan 

demand effect yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebanyak dua puluh tujuh 

orang gagal dalam menjawab pertanyaan cek manipulasi berupa memory test yang 
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terdapat dalam kasus dengan emotional trigger events. Sampel akhir untuk kasus 

dengan emotional trigger events yang diolah sebesar seratus dua puluh orang atau 81,63 

persen dari jumlah sampel awal, sedangkan keseluruhan jumlah sampel untuk kasus 

tanpa emotional trigger events sebesar seratus empat puluh tujuh orang. Jumlah sampel 

seluruhnya adalah dua ratus enam puluh tujuh orang atau 90,82 persen sampel awal. 

 
Tabel 5 

 

 
Tabel 6 

 

Tabel 5 mendeskripsikan data demografi tiap sel berdasarkan jenis kelamin dan 

jurusan, sedangkan tabel 6 menunjukkan mean dan standard deviation (s.d) dari umur 

subyek. Secara keseluruhan, terdapat 105 mahasiswa dan 162 mahasiswi berpartisipasi 

dalam eksperimen ini, yang berasal jurusan Akuntansi (130 orang) dan Manajemen (137 

orang). Mean (deviasi standar) untuk umur subyek adalah 21,14(1,006) tahun.  

Data demografi subyek berupa jenis kelamin, jurusan studi S-1, pengalaman 

berinvestasi, dan umur dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui normalitas distribusi 

subyek untuk tiap sel. Hasil Chi-square test of independence untuk jenis kelamin (JK) 

dan pengalaman berinvestasi (Invest) menunjukkan tingkat signifikansi di atas 0,05 

untuk seluruh sel, sedangkan untuk jurusan (JUR) menunjukkan tingkat signifikansi 

kurang dari 0,05. Hasil tes Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk untuk umur (AGE) 

menunjukkan hanya sebagian sel yang tingkat signifikansinya di atas 0,05. Dengan kata 

lain data menunjukkan normalitas sampel dalam penyebaran jenis kelamin, pengalaman 

berinvestasi dan umur. Tidak normalnya jurusan studi S-1 per sel disebabkan oleh 

pengelompokkan alamiah sampel saat mengikuti ekperimen dalam waktu perkuliahan 

mereka.  

 

Statistik Deskriptif 

Selanjutnya tabel 7 menunjukkan statistik deskriptif variabel dependen, yaitu 

pilihan subyek untuk proyek investasi modal: apakah akan memilih dan bekerjasama 

dengan manajer Mark Anderson (Mark) atau akan memilih dan bekerjasama dengan 

manajer Steve William (Steve). 
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Tabel 7 

 

Tabel 7 menunjukkan secara keseluruhan 157(58,8%)  subyek memilih untuk 

bekerjasama dengan Steve (yang tidak menimbulkan emosi negatif mereka), 

dibandingkan bekerjasama dengan Mark 110(41,2%). Dari keseluruhan subyek untuk 

kasus tanpa emotional trigger events (Control_01 dan Control_02), yaitu sebanyak 147 

orang, sebanyak 79 orang (53,74%) memilih untuk bekerjasama dengan Mark 

dibandingkan bekerjasama dengan Steve (46,26%).  Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar subyek memilih berdasarkan net present value terbesar dari dua 

alternatif investasi modal yang ditawarkan. Akan tetapi pada kasus dengan emotional 

trigger events (Treatm_01 dan Treatm_02), dari keseluruhan 120 subyek, hanya 31 

subyek (25,83%) yang memilih bekerja sama dengan Mark meskipun proyek yang 

ditawarkannya memiliki  net present value yang lebih besar dibandingkan Steve. 

74,17% subyek (89 orang) memilih bekerjasama dengan Steve yang tidak menimbulkan 

emosi negatif mereka. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama (H1) menduga emosi negatif akan cenderung menyebabkan 

pengambil keputusan menolak alternatif investasi modal yang secara finansial 

memberikan expected return yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya. Tabel 8 

menunjukkan jumlah sampel yang memilih untuk bekerja sama dengan proyek investasi 

Mark (yang menunjukkan nilai ekonomis yang lebih tinggi) atau memilih untuk bekerja 

sama dengan proyek investasi Steve (yang menunjukkan nilai ekonomis yang lebih 

rendah). Hasil Chi-Square test untuk tiap kasus (Control, Treatm_01, dan Treatm_02) 

juga ditampilkan. 

 Tabel 8 
 

Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian Kruskal-Wallis test untuk hipotesis 

pertama. Tingkat signifikansi p-value=0,000 menunjukkan perbedaan pilihan proyek 

investasi dari seluruh sel subyek. Hasil pengujian  Chi-Square maupun  Kruskal-Wallis 

menunjukkan bahwa hipotesis nol untuk H1 ditolak. 
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Tabel 9 

 

Hipotesis kedua (H2) menduga pengambilan keputusan secara berkelompok 

cenderung mengurangi pengaruh emosi negatif dalam pemilihan alternatif investasi 

modal. Hipotesis ini akan diuji dengan membandingkan pilihan investasi subyek dari 

kasus dengan emotional trigger events (Treatm_01 dan Treatm_02) yang dilakukan 

secara individu dan secara berkelompok. McNemar test dilakukan untuk menganalisis 

jawaban subyek yang berupa data dikotomi (memilih Mark atau Steve). Tabel 10 

menyajikan hasil pengujian McNemar setelah membandingkan jawaban individu dan 

jawaban tim dari 120 subyek.  

 Tabel 10 
 

Hasil tabel 7 menunjukkan bahwa dari 55 subyek di kelompok Treatm_01 

sebanyak 14 orang memilih proyek Mark dan 41 orang memilih proyek Steve, 

sedangkan di kelompok Treatm_02 sebanyak 17 orang memilih proyek Mark dan 48 

orang memilih proyek Steve. Tabel 10 menunjukkan bahwa dari total 31 orang yang 

memilih proyek Mark  ini hanya satu orang yang kemudian mengubah pilihannya 

(keputusan tim) menjadi memilih proyek Steve. Sedangkan dari total 89 orang yang 

memilih proyek Steve jumlah subyek yang kemudian mengubah pilihannya (keputusan 

tim) menjadi memilih proyek Mark lebih besar jumlahnya, yaitu 9 orang. Proporsi 

perubahan pilihan investasi kedua kelompok eksperimen ini tidak sama besar, atau 

berbeda secara signifikan (p-value<0,05). Hasil pengujian McNemar ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol untuk H2 juga ditolak. 

 

Analisis Tambahan 

Pengujian hipotesis pertama juga dapat diolah dengan McNemar test. Informasi 

tambahan yang dapat menimbulkan emosi negatif juga cenderung menyebabkan 

pengambil keputusan menolak alternatif investasi modal yang secara finansial 

memberikan expected return yang lebih besar dibandingkan alternatif lainnya.  

McNemar test akan membuktikan dugaan ini dengan membandingkan keputusan 

individu dari subyek yang tidak mendapat emotional trigger events, dengan keputusan 
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kelompoknya (dimana partner subyek mempunyai informasi tambahan yang diduga 

dapat mengubah keputusan awalnya, yang hanya berdasarkan pertimbangan nilai 

ekonomis proyek). Tabel 11 dan 12 menunjukkan hasil pengujian hipotesis pertama 

(dengan dan tanpa anggota kelompok yang gagal dalam memory test).  

 
Tabel 11  

 

 
Tabel 12 

Hasil tabel 7 menunjukkan bahwa dari 72 subyek di kelompok Control_01 

sebanyak 54 orang memilih proyek Mark dan 18 orang memilih proyek Steve, 

sedangkan di kelompok Control_02 sebanyak 25 orang memilih proyek Mark dan 50 

orang memilih proyek Steve. Tabel 11 menunjukkan bahwa dari semula 79 orang yang 

memilih proyek Mark, sebanyak 27 orang  mengubah pilihannya (keputusan tim) 

menjadi memilih proyek Steve setelah mendapat informasi non keuangan dari partner 

mereka. Sedangkan dari total 68 orang yang semula memilih proyek Steve, hanya dua 

orang yang kemudian mengubah pilihannya (keputusan tim) menjadi memilih proyek 

Mark. Proporsi perubahan pilihan investasi kedua kelompok eksperimen ini tidak sama 

besar, atau berbeda secara signifikan (p-value=0,000). Hasil pengujian McNemar ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol untuk H1 juga ditolak. 

Dengan tidak diolahnya jawaban tim yang anggotanya gagal menjawab cek 

manipulasi berupa memory test, hasil pengujian McNemar pada tabel 12 juga  

menunjukkan bahwa hipotesis nol untuk H1 ditolak. Sebanyak 19 orang  (dari 56 orang) 

mengubah pilihannya (keputusan tim) menjadi memilih proyek Steve setelah mendapat 

informasi non keuangan dari partner mereka. Sedangkan dari total 64 orang yang 

semula memilih proyek Steve, hanya dua orang yang kemudian mengubah pilihannya 

(keputusan tim) menjadi memilih proyek Mark. 

  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN PERBAIKAN 

Simpulan Penelitian 

Penelitian eksperimen dengan 2x2 mixed-subjects design ini bertujuan 

mengetahui: (1) pengaruh emosi negatif dalam keputusan investasi modal, dan (2) 
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pengaruh kelompok dalam mengendalikan dampak emosi negatif. Hasil penelitian 

dengan sampel 294 mahasiswa S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi dan 

Manajemen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menunjukkan temuan 

berikut. 

Pertama, ditemukan dukungan data yang signifikan secara statistis bahwa 

emosi negatif (berupa kemarahan dan kekecewaan) yang muncul dari hubungan 

interpersonal antara penilai dan pihak yang dinilai cenderung membawa penolakan 

penilai untuk bekerja sama dengan pihak yang dinilai, meskipun alternatif investasi 

modal tersebut mempunyai prospek nilai ekonomis yang lebih besar dibandingkan 

alternatif investasi modal lainnya. Hasil ini konsisten dengan Kida et al. (2001). 

Kedua, ditemukan dukungan data yang signifikan secara statistis bahwa 

pengambilan keputusan secara berkelompok akan cenderung mengurangi pengaruh 

emosi negatif dalam pemilihan alternatif investasi modal. Akan tetapi keefektifan 

keputusan kelompok ini perlu didukung dengan informasi (keuangan ataupun non 

keuangan) yang akurat dan benar untuk menghindari dampak negatif yang mungkin 

ditimbulkan oleh kelompok. Temuan ini menunjukkan pengaruh informasi non 

keuangan dalam pengambilan keputusan sekaligus kemungkinan dampak negatif yang 

ditimbulkan oleh keputusan kelompok. Kreitner dan Kinicki (2000) menyebutkan 

groupthinking sebagai salah satu ancaman keputusan kelompok yang berdampak 

penolakan suatu alternatif (investasi modal dalam penelitian ini) akibat bias dari 

informasi baru (emosi negatif). 

 

Keterbatasan Penelitian dan Saran Perbaikan 

Berikut adalah keterbatasan penelitian ini yang diduga mempengaruhi 

generalisasi hasil penelitian. Pertama, penelitian ini mengutamakan validitas internal 

dengan menggunakan responden mahasiswa sebagai proksi manajer. Alasan 

digunakannya mahasiswa akuntansi dan manajemen, yang telah mengambil mata kuliah 

Manajemen Keuangan atau Panganggaran atau Akuntansi Manajemen, adalah 

kemampuan teoritis mereka untuk menganalisis data yang diberikan untuk mengambil 

keputusan investasi modal dengan menggunakan perhitungan net present value. 



                                                                                                                         
     

AMKP-14   16 

Penggunaan sampel mahasiswa juga dilakukan antara lain  oleh Chang at al. (2002), 

Cheng et al. (2003), Dearman dan Shields (2005) serta Dilla dan Steinbart (2005). 

Kedua, penelitian ini dilakukan dengan persetujuan dosen pengajar mata kuliah 

bukan dari inisiatif pribadi dari mahasiswa. Dampak yang muncul adalah banyaknya 

jumlah sampel yang salah atau gagal mengisi manipulation checks (yaitu sebanyak 27 

mahasiswa atau 9,2% dari total sampel). Diduga mereka kurang memberi perhatian 

pada kasus yang diberikan, sehingga respon mereka tidak dapat diolah. Meskipun tidak 

mendapatkan random sample, tetapi penugasan subyek ke tiap treatment cells telah 

dilakukan secara random, sesuai dengan saran Cowles (1974) dalam Christensen (1988). 

Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, penggunaan subyek S-2 konsentrasi 

manajemen keuangan atau manajer sesungguhnya (pemahamannya tentang investasi 

modal lebih mendalam) sebagai partisipan penelitian akan memperkuat generalisasi 

temuan. Hal ini penting dilakukan mengingat investasi modal merupakan salah satu 

aktivitas penting yang mempengaruhi viability perusahaan. Kedua, selanjutnya juga 

perlu lebih menjelaskan peran emosi positif (di samping emosi negatif) dalam proses 

pengambilan keputusan manajemen. 
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Tabel 1. 2x2 Mixed-subjects Experimental Design 

Cara Mengambil Keputusan  

Emotional trigger events Individu Kelompok 

Kasus 1 Sel 1 Sel 4 Ada 

Kasus 2 Sel 2 Sel 5 

Tidak ada Sel 3 Sel 6 

 

Tabel 2. Hasil Emotional Manipulation Checks (n=294) 

Group Statistics

147 2.3605 1.34951 .11131
147 4.4014 1.84190 .15192
147 2.5578 1.44833 .11946
147 4.9048 2.18442 .18017

Cell_2
Control
Treatment
Control
Treatment

Emosi1

Emosi2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Tabel 3. Hasil Emotional Manipulation Checks Kasus Pertama (n=144) 

Group Statistics

72 2.3194 1.25402 .14779
72 4.5694 1.71017 .20155
72 2.4167 1.36092 .16039
72 4.5833 2.24393 .26445

Cell
Control_01
Treatm_01
Control_01
Treatm_01

Emosi1

Emosi2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Tabel 4. Hasil Emotional Manipulation Checks Kasus Pertama (n=150) 

Group Statistics

75 2.4000 1.44260 .16658
75 4.2400 1.95794 .22608
75 2.6933 1.52434 .17602
75 5.2133 2.09435 .24183

Cell
Control_02
Treatm_02
Control_02
Treatm_02

Emosi1

Emosi2

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean
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Tabel 5. Data Demografi Per Sel Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jurusan S-1 

27 9 23 8 67
8 38 11 38 95

35 47 34 46 162
31 10 19 10 70

6 18 2 9 35
37 28 21 19 105

Manaj
Akunt

Jurusan

Total

Wanita

Manaj
Akunt

Jurusan

Total

Pria

JK
Control_01 Control_02 Treatm_01 Treatm_02

Cell
Total

 
 

Tabel 6. Data Demografi Per Sel Berdasarkan Umur Subyek 

Descriptive Statistics

267 18.83 26.00 21.1440 1.00553
267

Umur
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

Tabel 7 Statistik Deskriptif Variabel Dependen (n=267). 

54 25 14 17 110
18 50 41 48 157

Mark
Steve

Proyek
Count

Control_01
Count

Control_02
Count

Treatm_01
Count

Treatm_02
Count
Total

Cell

 
 

Tabel 8. Total Jumlah Subyek yang Memilih Alternatif Investasi Modal (n=267) 

Kasus Proyek Mark Proyek Steve Hasil Chi-

Square test 

p-value* 

Treatm_01 14 41 13,255 0,000 

Treatm_02 17 48 14,785 0,000 

Control 79 68 0,8230 0,364 

* Nilai ini menunjukkan tingkat signifikansi dari keseluruhan analisis Chi-Square yang 

diperoleh dengan membandingkan tiap skenario yang ada. 
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Tabel 9. Hasil Kruskal-Wallis Test (n=267) 

Ranks

72 88.88
75 144.50
55 155.02
65 154.08

267

Cell
Control_01
Control_02
Treatm_01
Treatm_02
Total

Proyek
N Mean Rank

 
 

Test Statisticsa,b

47.395
3

.000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

Proyek

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Cellb. 
 

Tabel 10. Hasil McNemar Test (n=120) 

Proyek & Pro_Tim

30 1
9 80

Proyek
1
2

1 2
Pro_Tim

 

Test Statisticsb

120
.021a

N
Exact Sig. (2-tailed)

Proyek &
Pro_Tim

Binomial distribution used.a. 

McNemar Testb. 
 

Tabel 11. Hasil McNemar Test (n=147) 

Proyek & Pro_Tim

52 27
2 66

Proyek
1
2

1 2
Pro_Tim
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Test Statisticsb

147
19.862

.000

N
Chi-Squarea

Asymp. Sig.

Proyek &
Pro_Tim

Continuity Correcteda. 

McNemar Testb. 
 

 

Tabel 12. Hasil McNemar Test (n=120) 

Proyek & Pro_Tim

37 19
2 62

Proyek
1
2

1 2
Pro_Tim

 
 

Test Statisticsb

120
.000a

N
Exact Sig. (2-tailed)

Proyek &
Pro_Tim

Binomial distribution used.a. 

McNemar Testb. 
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